
 

Ongeloof en kwaadheid zijn normale gevoelens voor mensen, die hun baan verliezen. "Waarom moet juist mij dit 
overkomen?" "Wat heb ik fout gedaan?" Vragen die lang in het hoofd blijven rondspoken.  

VERLIES VAN EEN BAAN GAAT MET VEEL EMOTIES GEPAARD  

Ontslag krijgen: crisis of uitdaging  

Door GERARD KARELSE  

Ontslagen worden is voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis. Logisch dat de emoties soms hoog op kunnen lopen. “Als ik mijn 
baas voor mijn wielen krijg dan ... ", denkt de medewerker, die zijn baas ziet als oorzaak van alle ellende. Wat maken mensen mee, die hun 
bestaanszekerheid, de boterham op de plank, in gevaar zien komen?  

Hoe wordt een ontslagen medewerker zijn emoties de baas en krijgt hij weer grip op de situatie?  

Verschillend  

leder mens reageert anders op het verlies van de baan. Ook is het niet zo, zoals lang gedacht werd, dat emoties in een bepaalde volgorde 
elkaar opvolgen. Eerst ongeloof, dan boosheid en woede en vervolgens acceptatie. In enkele gevallen kan het ontslag veel problemen 
opleveren. De kostwinner van een familie met kinderen die in de put komt te zitten en zich thuis afreageert. In een dergelijke situatie 
omstaan er ernstige wrijvingen binnen het gezin, waar de kinderen ook de dupe van worden. Het komt voor dat kinderen zich ernstig 
zorgen gaan maken en problemen krijgen. Ze leven te sterk mee met hun vader. Ook als de getroffen medewerker tot niets meer komt en 
wegzakt in een depressie is hulp noodzakelijk.  

HUISARTS  

In dergelijke gevallen is de huisarts de aangewezen persoon om advies te vragen. Deze kan beoordelen of begeleiding van een 
maatschappelijk werker of psycholoog nodig is. Als er gemakshalve van wordt uitgegaan, dat de man de kostwinner is en ontslagen, dan 
komt veel op de schouders van de echtgenote terecht. Zij is dan diegene die op tijd actie moet nemen. Om te beginnen is het raadzaam om 
met een bekende te praten. Er mee rond blijven lopen en de problemen kost wat kost binnenshuis proberen te houden is niet verstandig. 
Gelukkig hebben de meeste mensen, die ontslagen zijn het ergste na enkele weken of hoogstens enkele maanden achter de rug.  

Er spelen verschillende factoren een rol bij het verwerken van het ontslag. Mensen gaan verschillend met problemen om. De werksituatie 
en de opvatting die men heeft over werken zijn evenzo bepalend. Iemand die al lang werkzaam is voor de firma en pessimistisch is over 
zijn kansen om een nieuwe baan te vinden wordt in de regel zwaarder getroffen. Het hebben van een goede relatie, een prettig 
functionerend gezin en andere interesse is evenzo van belang. De ontslagen medewerker zal, als de emoties weggeëbd zijn, zich moeten 
aanpassen aan de nieuwe situatie. De routine van het naar het werk gaan en de vertouwde gezichten van collega’s zijn ineens verleden tijd.  

Bij een goed outplacementbureau worden de ontslagen medewerkers geholpen bij het vinden van een nieuwe werkgever en daarom met 
elkaar in contact gebracht. Men laat zich nou eenmaal makkelijker stimuleren door iemand die in het· zelfde schuitje zit. Een stimulans kan 
een werkzoekende altijd gebruiken. Lange gesprekken met de adviseur van het bureau zijn daarnaast nodig om het gevoel dat men 
onrechtvaardig behandeld is de baas te worden. Praten, veel praten is voor de meeste mensen de enige remedie. Artsen en psychologen 
komen steeds duidelijker tot de conclusie, dat het niet goed omgaan met emoties een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van soms 
ernstige ziekten. Er zijn ook andere manieren om de emoties te verwerken. Creatieve mensen kunnen veel kwijt raken door het op te 
schrijven of muziek te maken.  

VALKUILEN  

Als de ergste emoties achter de rug zijn kan de ontslagen medewerker pas op jacht gaan naar een nieuwe functie. Waar moeten mensen op 
bedacht zijn, die de arbeidsmarkt opgaan? Men krijgt te maken met mensen die, nog goed bedoeld ook, ze zullen toevoegen: “Gut, gut het 
zal wel niet meevallen een baan te vinden op jouw leeftijd!" Hier moet de werkzoekende zich tegen wapenen. De terugkerende vraag of er 
al een baan gevonden is kan ook frustrerend werken als het wat langer duurt. De omgeving van de man of vrouw zonder baan dient zich te 
realiseren dat alleen een positieve opstelling helpt. Bovendien zullen de vrienden en kennissen moeten beseffen, dat een goede goede· baan 
vinden een poos kan duren.  

OPTIMISME  

Een andere valkuil is een te groot optimisme, wanneer het solliciteren gestart wordt. Op de onvermijdelijke teleurstellingen is men 
onvoldoende voorbereid. Na enkele maanden van grote activiteit slaat het pessimisme toe en legt men het bijltje erbij neer. De 
werkzoekende zal er rekening mee moeten houden dat er heel wat afwijzingen op de deurmat ploffen op hoopvol en enthousiast geschreven 
sollicitatiebrieven. Volhouden en een lange adem hebben is het devies. Voor de inzinkingen die kunnen optreden is de ondersteuning van 
de omgeving van wezenlijk belang. De ex collega van het werk, de partner, of een professionele adviseur, iedereen kan hierbij een rol 
spelen.  

 



ZELFRESPECT  

De twijfel die toeslaat tast het zelfvertrouwen van de werkzoekende aan. Door het verlies van de baan lopen veel mensen sowieso een 
gevoelige deuk op. Men voelt zich uitgerangeerd, aan de kant gezet en verliest het zelfrespect. Het geloof behouden in de eigen kwaliteiten 
is cruciaal. Hoop en zelfvertrouwen verloren is alles verloren. De arbeidsmarkt is hard. De nieuwe werkgever zit niet te wachten op een 
aangeslagen sollicitant, die nog vol wrok zit ten opzichte van zijn oude werkgever. Pas als het oude zeer verwerkt is krijgt het realisme een 
kans. Een veel voorkomende gedachtefout van werkeloze mensen is dat ze hun gevoel van eigenwaarde ophangen aan hun 
maatschappelijke positie. Ik ben pas wat waard als ik werk en nuttig ben. Deze door onze opvoeding en cultuur ingestampte overtuiging 
maakt veel mensen ongelukkig. De medewerker die met zijn werk getrouwd was en ontslagen is komt zichzelf dan ook hard tegen. Een 
mens is meer dan zijn baan alleen.  

RELATIVEREN  

Het kunnen relativeren en humor zijn twee wapens, waarmee men uit het dal kan klauteren en de uitdaging van de nieuwe situatie aan kan. 
Hoe men het ook wendt of keert, men kiest er zelf voor om slachtoffer te blijven, in de put te zitten of het tegenovergestelde met realisme 
een nieuwe weg inslaan. Moed, hulp durven vragen en ook kritisch naar zichzelf durven kijken zijn kenmerken van mensen die zich er 
doorheen slaan. Obstakels, teleurstellingen maar zeker ook leerzame avonturen, het ontdekken van echte vrienden en er sterker uitkomen, 
in dienst van de nieuwe baas.  

 

Drs Gerard Karelse  

 

Dit artikel verscheen 27 februari 1993 in het Eindhoven Dagblad op de zaterdag dat alle medewerkers van DAF een brief 
kregen van hun werkgever of ze ontslagen zouden worden of konden blijven. 
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